Osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní:
N.A.P., s.r.o., Novozámocká cesta č.5, 945 01 Komárno
_______________________________________________________________________

Výzva na predloženie cenovej ponuky

prieskum trhu v zmysle metodického výkladu CKO č.6 na dodávku zákazky:
„Digitálny UV inkjetový tlačiarenský stroj na tlač z kotúča na kotúč“
pre spol. N.A.P., s.r.o.
PODKLADY NA PREDLOŽENIE PONUKY
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Osoba podľa §8 zákona
:
Sídlo spoločnosti
:
Štatutárny zástupca
:
IČO
:
IČ DPH
:
Kontaktná osoba
:
Telefón / fax
:
E-mail
:
Osoba poverená VO
:

N.A.P., s.r.o.
Novozámocká cesta č.5, 945 01 Komárno
Mgr. Attila Nagy
34137301
SK 2020400734
Zoltán Csémy
+421/35/7713-179
zoltan.csemy@nap.sk
Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Ponuku je potrebné doručiť poštou, osobne v zalepenej obálke na adresu: KOODIS spol. s
r.o., Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa, alebo emailom na adresu: koodis.sala@koodis.sk,
resp.: kelemen.julius@koodis.sk.
3. Predmet obstarávania:
„Digitálny UV inkjetový tlačiarenský stroj na tlač z kotúča na kotúč“ – 1 ks
CPV kód: 30122200-2 - Digitálne ofsetové zariadenia
4. Množstvo alebo rozsah zákazky
Špecifikácia zariadenia je uvedená v prílohe č.1
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov:
predkladateľ ponuky označí v tabuľke splnenie, resp. zapíše vlastný rozsah plnenia.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 532 500,00 EUR bez DPH
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
N.A.P., s.r.o., Novozámocká cesta č.5, 945 01 Komárno.
7. Lehoty na dodanie, dokončenie predmetu zákazky - trvanie zmluvy:
Lehota dodania do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
8. Podklady k vypracovaniu ponuky:
Podklady sú bez úhrady a sú súčasťou výzvy. Jedná sa o prílohu č.1 Špecifikácia a prílohu
č.2 Návrh zmluvy. Záujemca môže požiadať o zaslanie podkladov v editovateľnej forme
u spol. KOODIS spol. s r.o., Ing. Július Kelemen, mob. 0905607388 na adrese:
koodis.sala@koodis.sk.
9. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 17.12.2018, čas: do 14:00 hod.

10. Financovanie predmetu zákazky:
Číslo výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04, z Operačného programu výskum a inovácie,
Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, 3.3.1 Zvýšenie konkurencieschopnosti
MSP vo fáze rozvoja ( 50 %) a vlastných zdrojov objednávateľa.
11. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku je možné doručiť osobne, kurierom, poštou na adresu: KOODIS spol. s r.o.,
P.Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa alebo emailom na adresu: koodis.sala@koodis.sk, resp.:
kelemen.julius@koodis.sk. Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom
jazyku. Ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty
tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena bez DPH.
13. Pokyny na zostavenie ponuky, podmienky účasti:
Ponuku je potrebné doručiť s podpisom a razítkom uchádzača.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: Súčasťou ponuky bude
i špecifikácia ponúkaného zariadenia. Ponuková cena uvedená v ponuke musí
obsahovať cenu za celý rozsah predmetu, t.j. sumár všetkých položiek podľa
špecifikácie. V prípade, ak je vo výkaze uvedená obchodná značka materiálu, má právo
záujemca v ponuke ponúknuť ekvivalent, t.j. oceniť materiál rovnakej alebo vyššej
kvality.
c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
d. Podpísaný návrh „Kúpnej zmluvy“ po doplnení identifikačných údajov a ceny do
návrhu kúpnej zmluvy – príloha č.2.
14. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: dňa 17.12.2018 o 15:00 hod. Miesto otvárania ponúk:
Kancelária spol. KOODIS spol. s r.o., P. Pázmánya č.49/3, Šaľa.
15. Postup pri otváraní ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
16. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom postupu zadávania zákazky podľa metodického pokynu č.6 bude uzavretie
Kúpnej zmluvy s úspešným uchádzačom.

V Komárne, dňa 26.11.2018
Prílohy:
Príloha č.1 – Špecifikácia
Príloha č.2 – Kúpna zmluva

Mgr. Attila Nagy
konateľ spoločnosti
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